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O

rtadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) ve Irak Milli Güvenlik Müsteşarlığı
Nahrain Merkezi 12 Mayıs 2017 Cuma günü, “Türkiye-Irak İlişkilerinde Güvenlik ve Radikalleşme” başlıklı bir çalıştay düzenledi. Çalıştaya iki ülkenin büyükelçiliklerinden gelen temsilciler ve bürokratların yanı sıra, Türkiye’den akademisyen ve uzman
araştırmacılar da yer almıştır.
Çalıştayda ortak güvenlik
tehditleri, sınır güvenliği,
güvenlik sektöründe işbirliği
alanları, terörle mücadele,
PKK ve ilişkili örgütlerle
mücadele, IŞİD ve sonrası,
insani güvenlik, şiddete varan
aşıcılık, dini radikalleşme, etnik
radikalleşme, radikalleşmeyle
mücadelede küresel ve bölgesel
işbirliği, radikalleşmeyle
mücadelenin sosyal ve ekonomik boyutu, radikalleşme
ve yabancı terörist savaşçılar gibi konular üzerinde
durulmuştur.
Radikalleşme ile mücadele konusunda Türkiye
ve Irak’ın ortak sorumlulukları olduğu ifade edilmiş
olup bir ülkenin tek başına radikalleşme ile mücadele
edemeyeceği belirtilmiştir. Terör örgütlerinin varlığının ülkeleri kamu kaynaklarını vatandaşları yerine
güvenlik harcamalarına ittiği ifade edilmiştir. Devlet
yapılarının çökmesinin kriz ihracına neden olduğu
belirtilmiş olup kriz ihracının bölgeyi dış müdahaleye açtığı ifade edilmiştir. Terör örgütlerinin üçüncü ülkeler tarafından politika yapım aracı olarak
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desteklenmesinin devletlerin egemenliğini zayıflattığı
ifade edilmiş olup bu konuda Türkiye ve Irak’ın geniş
çaplı bir işbirliğine ihtiyacı olduğu belirtilmiştir. Terörün sosyal ve siyasal açıdan bir tehdit oluşturduğu
ancak radikalleşme ve şiddetin süreklilik arz edecek
daha büyük tehditler olduğu ifade edilmiştir. Radikalizmin psikolojik, sosyolojik, siyasi, ekonomik, eğitim,
kültürel, güvenlik, uluslararası,
finansal ve network ayakların
var olduğu ifade edilmiş olup
hiçbir devletin bununla tek
başına mücadele edemeyeceği
belirtilmiştir. Mevcut konjonktürün terör örgütlerinin yapısını değiştirmeye başladığı ifade
edilmiş olup terör örgütlerinin
yeni taktik, strateji ve çözüm
yolları geliştirdiği belirtilmiştir. PKK ve IŞİD gibi sınır aşan
terör örgütlerinin sadece bulundukları ülkeyi değil
doğrudan ya da dolaylı olarak ülkelerin tamamını tehdit ettiği belirtilmiştir. Terör örgütlerinin birbirlerine
terör metotlarını öğrettiği ifade edilmiş olup birbirlerine terör araçlarını transfer ettikleri belirtilmiştir. Bir
ülkede bulunan bir terör örgütü o ülkedeki güvenlik
bürokrasisini ve kurumlarını zayıflattığı zaman başka
terör örgütlerine zemin hazırladığı ifade edilmiştir.
Irak’ın kalıcı istikrara kavuşmasının önündeki bir başka tehlikenin de PKK terör örgütünün varlığı olduğu
ifade edilmiş olup Irak yönetimini tarafından PKK
ile mücadele konusunda Türkiye’nin hassasiyetinin
bilindiği ifade edilmiştir.
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